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คำนำ 

 

 

 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเลม่น้ี จัดทำข้ึนเพื่อเป็นแนวทาง       

ในการดำเนินงานของศึกษานิเทศกท์กกลุ่มงาน  ซึง่เป็นกลุม่งานดำเนินการเกี่ยวกบั การนิเทศการศึกษา วิเคราะห ์

วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพือ่ใหส้ถานศึกษา       

มีความเข้มแข็งในการบรหิารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึด

โรงเรียนเป็นฐาน สง่ผลใหผู้้เรียนทัง้ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และ

บรรลเุป้าหมายของการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย แนวคิด งานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐาน

ตำแหน่ง  งานตามขอบข่ายภารกจิงานของกลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ทั้ง 6 กลุม่งาน   

กับอีก 1 งาน โครงสร้างการบรหิารงานและการจัดวางบุคลากร การมอบหมายงาน และแนวปฏิบัติราชการ การ

รายงานผลการปฏิบัติราชการ 

หวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารเล่มน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อศึกษานิเทศก์ทุกท่าน ข้าพเจ้ารับผิดชอบงานวัดและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา  

 

 

              

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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 แนวคิด  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

เป็นกลุ่มงานดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การพัฒนา

ระบบการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการ

สอนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม

อัธยาศัยเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 

 

 

 วัตถุประสงค ์ 
 

๑. เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติราชการของบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด 
การศึกษา  

๒. เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

๓. เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในบทบาท หน้าที ่ 

และภารกจิของศึกษานิเทศก ์
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ตอนที ่๑ 

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 
 

๑. งานตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง  
 

ศึกษานิเทศก์ทุกคน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงาน
วิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังน้ี  

๑.๑ งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ เรียนรู้  

มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา

พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  

๑.๒ การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดทำเป็นเอกสาร คู่มือและสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ เผยแพร่

ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน  

๑.๓ การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้สื่อนวัตกรรมและ เทคโนโลยี

ทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษา เพื่อใช้ใน

การปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป  

๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนการนิเทศและ

การพัฒนางานวิชาการ  

๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ทีผู่้บงัคับบัญชามอบหมาย 

๒. งานตามขอบขา่ย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

เป็นกลุ่มงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา

ระบบบริหารและจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหารและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

คุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศ

การศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่

ได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู ้การวัดและ

การประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู ้เร ียนในระดับสูง มี

ความสามารถในการวางแผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา 
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และจัดทำรายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม ่ เพื่อนำผลไปใช้ในการพัฒนาการ

นิเทศการศึกษา มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตนและพัฒนา

วิชาชีพ มีเทคนิคช้ันสูงในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษา

จนเป็นแบบอย่างแก่วิชาชีพส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุ

เป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มี

วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 

ภารกิจ สาระความรู้ และ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

๑. การนิเทศการศึกษา ได้แก่ หลักการและรูปแบบการนิเทศ วิธีการและกระบวนการนิเทศ กลยุทธ์การ
นิเทศการศึกษาในเรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรมการนิเทศการศึกษา การสร้างทักษะในการนิเทศการใช้กลยุทธ์ใน

การนิเทศ การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการนิเทศ การควบคุมและการประเมินเพื ่อการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา การนิเทศภายใน โดยสามารถวิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายใน

สถานศึกษาได้ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดกระบวนการเรียนรู้การสอนและการบริหารจัดการ

การศึกษา ประสาน สนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการนิเทศการศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคการ

นิเทศได้อย่างหลากหลายด้านความเป็นกัลยาณมิตร  

๒. นโยบายและการวางแผนการศึกษา ได้แก่ ระบบและทฤษฎีการวางแผน บริบททางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองไทยที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา แผนการศึกษาระดับชาติและระดับต่าง ๆ การวิเคราะห์และกำหนด

นโยบายการศึกษา การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาและประเมินนโยบายการศึกษา โดยสามารถให้

คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลเพื่อจัดทำนโยบาย แผน และการติดตามประเมินผล

ด้านการศึกษา ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการวางแผนดำเนินงานและการประเมิน

คุณภาพการจัดการศึกษา ให้คำแนะนำ ปรึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดทำมาตรฐาน 

และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและการวางระบบการจัดทำรายงานผลการประเมิน

ตนเองของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและพร้อมรับการประเมินภายนอก  

 ๓. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ได้แก่ ความรู ้เกี ่ยวกับหลักสูตร การสร้างหลักสูตร

สถานศึกษา หลักการพัฒนาหลกัสตูร การจัดการเรียนรู ้จิตวิทยาการศึกษา การวัดและประเมินผลการจดัการศึกษา

พิเศษ โดยสามารถให้คำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา สาธิต

แนะนำครูให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียนประเมินหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ 

 ๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน

คุณภาพการศึกษา กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถศึกษาวิเคราะห์ วิจัย  
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การจัดทำมาตรฐาน และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยนิเทศ กำกับ ติดตามและ

ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและการวางระบบการจัดทำ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและพร้อมรับการประเมินภายนอก  

๕. การบริหารจัดการการศึกษา ได้แก่ หลักและระบบขอบข่ายการจัดการศึกษา หลักการบริหารจัดการ
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิรูปการศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการศึกษาโดย

สามารถให้คำปรึกษาแนะนำ การจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเจตนารมณ์ของการนิเทศการศึกษา การ

บริหารจัดการสถานศึกษาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

๖. การวิจัยทางการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้ โดยสามารถ
ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี ่ยวกับการนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน ให้

คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้าง

องค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเรียนรู้และการจัดการศึกษา  

๗. กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ ได้แก่ กลวิธีการนำเสนอความรู้
แนวคิดทฤษฎีที ่เหมาะสมกับการเรียนรู ้ การเขียนรายงาน บทความ ผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้า ฯลฯ การ

วิเคราะห ์วิจารณ์ผลงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถเขียนเอกสารทางวิชาการประเภทต่าง ๆ แนะนำและ

ให้คำปรึกษาการเขียนเอกสารทางวิชาการแก่คุณครแูละบุคลากรทางการศึกษา นำเสนอความรู้ แนวคิด ทฤษฎีด้วย

วิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้  

๘. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ สำนักงานอัตโนมัติ โดยสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อการพัฒนาตนและการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม ให้คำปรึกษา แนะนำ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

พัฒนาการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา  

๙. คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที ่ดี (Good Governance) โดยปฏิบัติตน     

ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก ์มีหลักธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี 
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1. งานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

มีหน้าท่ีความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าท่ี ดังน้ี  
   ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ ่ม ให้สามารถ

ดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

   ๒. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม และออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม และสอดคล้อง 

กับระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

   ๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม  

   ๔. ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสำนักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ ที่เกี่ยวข้องกับ 

การบริหารงานของกลุ่ม  

   ๕. ประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของกลุ ่ม ให้ครู บุคลากร              

ทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ  

   ๖. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่ม 

๒. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  
๒.๑ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ

พิเศษ  
   ๑. ศึกษานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางในการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความ 

สามารถพิเศษ  

   ๒. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษทั้งในและ

ต่างประเทศ  

   ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 

ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา โดย  

๓.๑ พัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษา 

พิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ และดำเนินการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาหลักสูตรได้  

๓.๒ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

การจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ  

   ๔. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส 

และผู้มีความสามารถพิเศษ และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้าน การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง  

   ๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่จัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และมี

ความสามารถพิเศษ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นต้น  

๒.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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   ๑. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง       

๘ กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

   ๒. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและจัดทำระบบสารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการดังน้ี  

๒.๑ ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  

๒.๒ รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  

   ๓. พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู ้ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  

   ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยการมี ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกฝ่าย  

   ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียน ๒ ภาษา โรงเรียนตาม

แนวพุทธ โรงเรียนกีฬา โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัจฉริยะ เป็นต้น 

   ๖. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น Home School การศึกษาที่จัดในสถาน

ประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น  

   ๗. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

   ๘. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยใน      

ช้ันเรียนและการนิเทศภายใน  

   ๙. ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐานของสถานศึกษา และ      

นำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา 

๒.๓ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
   ๑. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกบัการพัฒนาหลักสตูรและกระบวนการเรียนรู ้ 

   ๒. ดำเนินการวิจัยการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้ 

   ๓. สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพฒันาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของคร ู

ผู้บริหารตลอดจนผูเ้กี่ยวข้อง  

   ๔. เผยแพร่ผลงานการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการพฒันาหลักสูตร และการพฒันากระบวนการเรียนรู้  

   ๕. นำผลการวิจัยไปกำหนดนโยบายเพื่อพฒันางานบรหิารหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู ้

๓. กลุม่งานวัดและประเมนิผลการศึกษา  

๓.๑ งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา  
   ๑. ส่งเสรมิให้ครพูัฒนาตนเอง โดยศึกษาหาความรูเ้กี่ยวกบัวิธีการวัดผล และประเมินผลการศึกษาใน

ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  

   ๒. ส่งเสรมิและพัฒนาผู้บริหาร ครูให้ใช้วิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลในสถานศึกษา    

ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
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   ๓. ศึกษา วิเคราะห์ รูปแบบ วิธีการในการพฒันาแนวทางการวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาทั้ง

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  

   ๔. จัดทำคู่มือการวัดผล เทียบโอนผลการศึกษาสำหรบัการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

๓.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการศึกษา  
   ๑. รวบรวมเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา  

   ๒. ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มผีู้จดัทำแล้ว คัดเลือกให ้เหมาะสมกับเขตพื้นที่

การศึกษาและสถานศึกษา  

   ๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและพัฒนาเครื่องมอืวัดและประเมินผลให้ ครอบคลมุด้านต่อไปน้ี  

๓.๑ เครื่องมือวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้๘ กลุ่มสาระ  

๓.๒ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามประเภทของกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  

๓.๓ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจรงิ  

๓.๔ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะที่พงึประสงค์  

๓.๕ เครื่องมือวัดผลและประเมินผลความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห ์และการเขียนสือ่ความ  

   ๔. บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแกส่ถานศึกษา 

๓.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและประเมินผลการศึกษา  
   ๑. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  

   ๒. ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  

   ๓. จัดทำรายงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา  

   ๔. เผยแพร่ผล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา 

๓.๔ งานทดสอบทางการศึกษา  
   ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา  

   ๒. วางแผนการทดสอบทางการศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรูท้ั้ง ๘ กลุม่สาระของหลกัสูตร

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  

   ๓. กำหนดแนวทางในการทดสอบทางการศึกษา ใหส้อดคล้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการและสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติกำหนด  

   ๔. ประสานความร่วมมือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  

   ๕. ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาและให้บริการสอบวัดความรู้ ความสามารถ ให้กบันักเรียน  

   ๖. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานการศึกษา  

   ๗. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมลูคุณภาพการศึกษาของผูเ้รยีนทุกกลุม่สาระการเรียนรู ้

๔. กลุม่งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
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๔.๑ งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
   ๑. ศึกษาความต้องการสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  

   ๒. ดำเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบของหน่วยงานเพื่อสนับสนุน

ช่วยเหลือตามความต้องการของสถานศึกษา  

   ๓. ส่งเสรมิและพัฒนาครู ผู้บริหาร ให้มีความรู ้ความสามารถในการพฒันาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี  

   ๔. นิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง การศึกษา เพื่อนำผลมา

ปรับปรงุและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ  

   ๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการสง่เสรมิการใช้สื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา  

   ๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพฒันาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๔.๒ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา  
   ๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  

   ๒. วิจัยเพื่อพฒันาสื่อต้นแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการ

ของสถานศึกษา  

   ๓. ส่งเสรมิ สนับสนุน ใหส้ถานศึกษาที่ดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนผลการวิเคราะห ์วิจัย นำไปใช้ และเผยแพร่สือ่ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

๕. กลุม่งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้  
   ๑. รวบรวม จัดทำ ระบบข้อมลูสารสนเทศเกี่ยวกับพฒันาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการ

เรียนรู ้ 

   ๒. ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ ของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู ้ 

   ๓. จัดทำแผนการสง่เสรมิและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู ้ 

   ๔. ดำเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และ โครงการเป็นฐาน ดังน้ี  

๔.๑ การนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น สง่เสริมฝ่ายบรหิารเปน็หลักในการนิเทศภายใน  

ส่งเสริมครเูป็นผู้สร้างกัลยาณมิตร นิเทศภายใน ส่งเสริมเครอืข่ายการนิเทศ ครูต้นแบบ ครูแกนนำ ผูป้กครอง 

ชุมชน และภูมิปัญญา สง่เสรมิการนิเทศภายนอก รวมทั้ง สง่เสริมการนิเทศที่มกีารรวมพลงัจากทุกฝ่าย  

๔.๒ การนิเทศโดยใช้โครงการเป็นฐาน เช่น โครงการนำร่อง (Pilot Study) โครงการร่วม 

พัฒนา (Joint Project) เป็นต้น  

   ๕. จัดทำสรุปรายงานผล และเผยแพรเ่ทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ ทีป่ระสบ

ผลสำเร็จ 
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๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนเครือขา่ยการนิเทศของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องและชุมชน 

   ๑. ประสานการจัดทำระบบข้อมลูสารสนเทศ เกี่ยวกบัเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นทีก่ารศึกษา  

   ๒. จัดทำแผนการสง่เสรมิสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศในเขตพื้นที่การศึกษาและ สถานศึกษา  

   ๓. ดำเนินการและร่วมมอืกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องพฒันาเครือข่ายการนิเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ  

ที่หลากหลาย  

๓.๑ พัฒนาห้องเรียน หรอืสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู ้ 

๓.๒ จัดต้ังและดำเนินการในรูปแบบของเครอืข่ายชุมชน  

๓.๓ จัดเวทีวิชาการใหม้ีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

๓.๔ จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนำ ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ เป็นต้น  

   ๔. จัดทำสรุปรายงาน และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ สื่อ เครื่องมอื หรอืรปูแบบ เครือข่ายการนิเทศ 

๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐานของ
สถานศึกษา 

   ๑. จัดทำระบบข้อมลูสารสนเทศเกี่ยวกบัการนิเทศและติดตามการบริหารและการจัดการศึกษา 

ข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา  

   ๒. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำเกณฑ์ ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ ในการบริหารและการจัดการศึกษา  

   ๓. ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของ

สถานศึกษา  

   ๔. สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล และจัดทำรายงานเผยแพร ่

๕.๔ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
   ๑. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการพฒันาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  

   ๒. ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพฒันาระบบบรหิารและการจัดการศึกษา  

      ๒.๑ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา  

      ๒.๒ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  

      ๒.๓ การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ  

   ๓. สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่การวิเคราะห ์วิจัย เกีย่วกับการพฒันาระบบ การบริหาร 

และการจัดการศึกษา  
 

 

๖. กลุม่งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศกึษา  
๖.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา  
   ๑. ศึกษาระบบหลกัเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจน กฎเกณฑ ์ระเบียบที่

เกี่ยวข้อง  
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   ๒. ศึกษา ค้นคว้า หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทามาตรฐาน การศึกษา แล้วนำมา

วิเคราะหเ์ปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติและระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

   ๓. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหส้ถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนา

คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทกุคน  

   ๔. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหส้ถานศึกษากำหนดมาตรฐานระดับสถานศึกษา ให้สอดคลอ้งกบั

สภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน /ท้องถ่ิน รวมทัง้การกำหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ในการแปลผลและตัดสิน

การผ่านมาตรฐานพร้อมทั้งจัดให้มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน  

   ๕. ร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับ

สถานศึกษา  

   ๖. ส่งเสรมิใหส้ถานศึกษาจัดสร้างระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีหลักการและแนวคิด

อยู่บนพื้นฐานการปรับปรงุพัฒนา  

   ๗. นิเทศ ติดตาม การจัด สร้างพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๖.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  
   ๑. จัดทำระบบการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

   ๒. นิเทศ สถานศึกษา เพื่อให้สามารถดำเนินการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา

โดยการประเมินตนเอง  

   ๓. ร่วมกับสถานศึกษาวิเคราะหผ์ลการประเมินเพื่อหาจุดพัฒนาและนำมาเป็น แนวทางในการปรับปรงุ

สถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ ์ 

   ๔. จัดต้ังคณะทำงานเพื่อรบัผิดชอบและให้ความช่วยเหลอืสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์

อย่างเป็นระบบ  

   ๕. จัดต้ังคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ ผลการประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อกำหนดนโยบายในการพัฒนาการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา  

   ๖. จัดทำระบบสารสนเทศผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

   ๗. จัดทำเอกสารเผยแพร่ตัวอย่างสถานศึกษาทีผ่่านเกณฑก์ารประเมินมาตรฐาน จากคณะกรรมการ

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

   ๘. นิเทศ ติดตาม กำกับ สถานศึกษาทุกแห่งให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

๖.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  
   ๑. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหส้ถานศึกษาประเมินตนเอง และจัดทำรายงาน การประเมินตนเองของ

สถานศึกษา  

   ๒. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

   ๓. ประสานงานกบัสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก เพื่อเสนอรายช่ือสถานศึกษาต่อ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
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   ๔. ประสานงานกบัสำนักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อถึงกำหนดการ

ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  

   ๕. ประสาน ติดตามผลการประเมินภายนอกเพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๖.๔ งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
   ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก สถานศึกษาของแต่ละ

หน่วยงาน  

   ๒. ส่งเสรมิ สนับสนุนและหรือร่วมกับสถานศึกษาดาเนินการวิจัยมาตรฐานและ การประกันคุณภาพ

การศึกษา  

   ๓. ส่งเสรมิ สนับสนุนใหส้ถานศึกษานำผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ใน

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

   ๔. รวบรวมและเผยแพรผ่ลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

   ๕. นิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาและนำผลมาใช้

ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๗. กลุม่งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

๗.๑ งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ  
 ๑. ดำเนินการใหม้ีฐานข้อมลูด้านวิชาการ บรหิารงานบุคคล บรหิารงบประมาณ และบรหิารงานทั่วไป 

ของเขตพื้นที่การศึกษา  

๒. รวบรวม วิเคราะห ์และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบรหิารงานบุคคล ด้านบริหารงาน

งบประมาณ และด้านบรหิารงานทั่วไป ในระบบฐานข้อมูล  

๓. ปรับปรงุระบบฐานข้อมูลให้เป็นปจัจบุัน  

๔. เผยแพร่ข้อมลูในระบบเครือข่ายและ Internet  

๕. รายงานผลการวิเคราะห ์ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

๗.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมลูทีเ่กี่ยวข้องกบัการบรหิารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  

๒. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

๓. เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

๔. ประสานงานกบัคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศการศึกษา เพือ่ดำเนินการ

ตามแผน 

๗.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
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๑. รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การบรหิารและ

การจัดการศึกษา  

๒. จัดทำสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศการศึกษาต่อคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  

๓. ประสานงานกบัคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศการศึกษา เพือ่ดำเนินการตาม

แผน 

 

๓. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะและค่านิยมที่ผู้เรียนควรเรียนรู้ เพื่อจะช่วยนำพาให้บรรลุ

คุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนด  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มขององค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการ

เรียนรู้/ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามศาสตร์ต่าง ๆ  โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดแบง่กลุ่ม

สาระการเรียนรู้เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร์ ๓) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ ๘) ภาษาต่างประเทศ  

มาตรฐานการเร ียนร ู ้ (Content standards/Academic standards/Learning standards หมายถึง 

คุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนเป็นสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความรู้ 

ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่ระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้เรียนทุกคน ดังน้ัน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทั้งระดับชาติ เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

ในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุคุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนด มาตรฐานการเรียนรู้ข้ันพื้นฐานถือ

เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นเป้าหมาย  และกรอบทิศทางในการพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและใช้สำหรับผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แนวคิดดังกล่าวอยู่บนฐานความเช่ือที่ว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันได้  

ตัวช้ีวัด (Indicators) หมายถึง สิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดมี

ลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมในการนำไปใช้ในการกำหนดเนื้อหา การเรียนการสอน และเป็น

เกณฑ์สำคัญสาหรับการวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน โดยทั่วไปจะมีการกำหนดตัวช้ีวัดเพื่อใช้ใน

การตรวจสอบผู้เรียนเป็นระยะ ๆ  ในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานการเรียนรู ้การกำหนดตัวชี้วัดดังกล่าวนั้น ในระบบ

การศึกษาบางแห่งอาจกำหนดไว้เป็นช่วงๆ ทุก ๓-๔ ปี แต่บางแห่งอาจ กำหนดทุกระดับชั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ

เหมาะสมกับบริบทการศึกษาแต่ละแห่ง (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , ๒๕๕๓)  

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานสถานศึกษาหรือ ครูผู้สอน

ในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์

กันตามศาสตร์ต่าง ๆ โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จัดแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้
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เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร์ ๓) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ๕)     

สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ  

๘) ภาษาต่างประเทศ 

 

๔. งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา  
  

ภาคีเครือข่าย หมายถึง กลุม่บุคคล องค์กรทีม่ีเป้าหมายร่วมกัน มารวมตัวกันด้วยความสมัครใจ  

เพื่อทำกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย (ร่วมคิด / วางแผน ร่วมทำ ร่วมประเมินผล) โดยมีความสัมพันธ์ แนวราบ  

มีความเสมอภาค และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเน่ือง  

งานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษาใน  

รูปของภาคีเครือข่าย ในการทำงานร่วมกันกับกลุ่มสถานศึกษาในลักษณะของเครือข่ายใน ด้านการประสานงาน 

(Coordination) ความร ่วมม ือ (Cooperation) การทำงานร่วมกัน (Collaboration) และการมีส ่วนร ่วม 

(Participation) ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและการ ปฏิบัติงานของสถานศึกษา ครอบคลุม ๔ ภาระงาน 

ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 

 

 

๕. งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด  

งานพิเศษ งานโครงการและตัวชี้วัด เป็นกิจกรรมที่ศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติเพื่อพัฒนางานในหน้าที่ของ

ศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิเศษที่ไม่ใช่งานตามมาตรฐานตำแหน่ง รวมถึงงานโครงการและตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง

กับการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึงเป็นฐานข้อมูลใน

การปฏิบัติงานหรือพัฒนางานในปีต่อไปในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

 

  



คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา 
 

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามกุดาหาร                                                                                             หนา้ 16  
 

 ตอนที ่๒ 

การจัดโครงสร้างการบรหิารและการจัดวางบุคลากร 
 

การจัดบุคลากรตามกลุ่มภารกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มเครือขา่ยสถานศึกษา 
 

๑. การจัดบุคลากรตามภารกิจท้ัง 6 กลุ่ม 
 

ท่ี กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ งานนโยบาย/โครงการพิเศษท่ีเก่ียวข้อง 
1 กลุ่มงานพัฒนาหลกัสูตร

และกระบวนการเรียนรู ้

1.นางสาวภัชรี  ภูมิหาทอง  

๒.นายย่ิงศักด์ิ  วรโยธา 

3.นางรัตติยา  ศรีนาม 

 

STEM ,เขตเศรษฐกจิพเิศษ,ลดเวลาเรียนเพิม่

เวลารู้,โรงเรียนเด็กพเิศษเรียนร่วม,การพฒันา

ทักษะกระบวนการคิด  การพัฒนาผู้เรียน        

สู่ศตวรรษที่ 21 ,อาเซียน  

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ ,เขตสจุริต,RT(ย่ิงศักด์ิ) 

2 กลุ่มงานสง่เสรมิและพฒันา

สื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา 

1.นายถาวร  บัณฑิตเสน 

2.นางประยูรรัตน์   

เดชประมวลผล 

3.นายอดิศร  ก้อนคำ 

การใช้และพฒันา DLTV,DLIT,หนังสอืเรียน 

โครงการสง่เสรมินิสัยรักการอ่าน ห้องสมุด 

โครงการโรงเรียนขนาดเล็ก , โรงเรียนประชา

รัฐ (โรงเรียนแม่เหล็ก),ICUโรงเรียนดีใกลบ้้าน

,สื่อ แหล่งเรียนรู ้เว็บไซด์กลุ่มงานนิเทศและ

เขตพื้นที ่ข้อมูลข่าวสารกลุ่มนิเทศ  สารการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3 กลุ่มงานนิเทศติดตามและ

ประเมินผลระบบบริหารฯ  

1.นางทวิกา  บำรุงสวัสด์ิ 

2.นางเณริศรา  ว่องไว 

PLC,โรงเรียนคุณธรรม สพฐ ,เขตสจุริต,RT,

คู่มือนิเทศ,แผนนิเทศ/ปฏิทิน และรายงาน

นิเทศ 

4 กลุ่มงานเลขานุการ 1.นางกรรณิการ ์ บัณฑิตเสน 

2.นางศิริกาญจนารัตน์   

พละศึก 

การประชุม กต.ปน. ศิลปหัตถกรรม โรงเรียนดี

ใกล้บ้าน การจัดทำแผนและรายงานคุณภาพ

การศึกษา การประชุมในกลุ่มนิเทศการประชุม 

กต.ปน. โครงการ ผอ.เขตพบเพื่อนคร ู

๕ กลุ่มงานสง่เสรมิระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา  

1.นายเสถียร  ถ่ินมุกดา 

2.นายคมกริช  ไชยทองศร ี

การประกันคุณภาพภายนอก โครงการ

เศรษฐกจิพอเพียง มาตรฐานสากล โปรแกรม 

QAMS,การรายงาน SAR,ระบบสารสนเทศ 

ป้าย/บอร์ดการนิเทศ,วิจัย  
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ท่ี กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ งานนโยบาย/โครงการพิเศษท่ีเก่ียวข้อง 
6 กลุ่มงานวัดผลและ

ประเมินผลการศึกษา 

1.นางฉวีวรรณ  มีสติ 

2.นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน 

3.นางทองพูล  งามขำ 

 

การสอบ LAS, O-NET, Pre O-NET  ,

โปรแกรมบรหิารการศึกษา school mis ,

โครงการวิจัย,ประเมินการอ่านออกเขียนได้   

ช้ัน ป.1,NT ป.3,การประเมิน PISA, โครงการ

ยกระดับผลสมัฤทธ์ิ  ดีเด่นวันคร ู

๒. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ท่ี กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบ งานโครงการพิเศษ/เฉพาะกิจท่ีเก่ียวกับกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 
๑ ภาษาไทย  

 

๑. นางประยูรรัตน์   

เดชประมวลพล 

๒. นางศิริกาญจนารัตน์  พละศึก 

๓. นางรัตติยา  ศรีนาม 

แข่งขันภาษาไทย  สารานุกรม  

การประเมินการอ่าน/เขียน ช้ัน ป.1-ม.3 

๒ คณิตศาสตร ์ ๑. นางกรรณิการ ์ บัณฑิตเสน 

๒. นางทองพลู  งามขำ 

การสอบอจัฉริยภาพคณิตศาสตร ์

โครงการพัฒนาการคิดข้ันสงูของ มข.   

การแข่งขันวิชาการนานาชาติ เวทคณิต 

๓. ภาษาอังกฤษ ๑. นางเณริศรา  ว่องไว 

๒. นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน 

๓. นายคมกริช  ไชยทองศรี 

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  

B00t Camp, EBE, Peer center 

๔ วิทยาศาสตร์  

 

๑. นางสาวภัชรี  ภูมิหาทอง 

๒. นางรัตติยา  ศรีนาม 

๓. อดิศร ก้อนคำ 

การแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์  

โครงการโรงเรียนสเีขียว 

๕. สังคมศึกษา ๑. นางฉวีวรรณ  มีสติ 

๒. นางทองพลู  งามขำ 

การสอนประวัติศาสตร์,การพฒันาคุณธรรม 

จริยธรรม 12 ประการ,โรงเรียนวิธีพุทธ 

๖ การงานพื้นฐานอาชีพ ๑.นายถาวร  บัณฑิตเสน 

๒.นางณริศรา  ว่องไว 

 

 

๗. สุขศึกษาพลศึกษา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๑.นายย่ิงศักด์ิ  วรโยธา 

๒.นายคมกริช  ไชยทองศร ี

 

๘. ศิลปะ ๑.นายเถียร  ถ่ินมุกดา 

๒.นายอดิศร  ก้อนคำ 

 

๙. ปฐมวัย ๑.นางทวิกา  บำรุงสวัสด์ิ 

๒.นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน 

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ,PBL,BBL 
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๓. งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลกลุม่เครือขา่ยสถานศึกษา 
 

ท่ี ศึกษานิเทศก์ เครือข่ายท่ีรับผิดชอบ รอง ผอ.ท่ีรับผิดชอบ 
๑ 

 

๑.นางสาวภัชรี  ภูมิหาทอง 

๒.นางรัตติยา  ศรีนาม 

๓.นายย่ิงศักด์ิ  วรโยธา 

แก้วมุกดาหาร          ๑๕   โรง 

เมืองน้ำทิพย์            ๑๗  โรง 

นายณรงค์  โล่ห์คำ 

 

๒ ๑.นางประยูรรัตน์   

เดชประมวลพล 

๒.นางศิริกาญจนารนัตน์   

พละศึก 

 

คำอาฮวนดงเย็นศึกษา ๑๗ โรง 

สะพานมิตรภาพ        ๑๒  โรง 

นายณรงค์  โล่ห์คำ 

นายณรงค์  โล่ห์คำ 

๓ ๑.นางวิหาญ  พละพร ไตรมิตรนวพัฒน์        ๑๗  โรง 

 

นายณรงค์  โล่ห์คำ 

๔ ๑.นางฉวีวรรณ  มีสติ 

๒.นางทองพูล  ลามขำ 

ร่มกกชัยพฒันา         ๑๓  โรง 

คำสร้อยนาอุดม         ๑๐  โรง 

ธารบังอี ่                 ๑๐  โรง 

นายประภาส  ไชยมี 

๕ 

 

๑.นายเสถียร  ถ่ินมุกดา 

๒.นางเณริศรา  ว่องไว 

 
 

ดอนตาล                 ๑๐  โรง 

ภูสระดอกบัว            ๑๑  โรง 

ภูผาเทิบพัฒนา         ๑๕  โรง     

นายประภาส  ไชยมี 

๖ ๑.นางทวิกา  บำรุงสวัสด์ิ 
๒.นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน 

 
 

คำชะอีคำบก           ๑๑  โรง 

คำชะอีก้าวหน้า        ๑๐  โรง 

คำชะอีศึกษาพัฒน์     ๑๒  โรง 

นายสุริยะ  ใจวงษ์ 

๗ ๑.นายถาวร  บำรุงสวัสด์ิ 

๒.นายอดิศร  ก้อนคำ 

 

ดงหลวง                 ๑๔  โรง 

ดงหลวงตอนบน       ๑๕  โรง 

นายประภาส  ไชยมี 

๘ ๑.นายคมกริช  ไชยทองศร ี หนองสูง                 ๘    โรง 

คีรีวงศึกษา              ๑๑  โรง 

นายมนตรี  ลาดนาเลา 

๙ ๑.นางกรรณิการ์  บัณฑิตเสน หว้านใหญ ่             ๑๕   โรง 

 

นายสุริยะ  ใจวงษ์ 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื 4นที7การศกึษาประถมศึกษามกุดาหาร 
(ดร.มารุต  อุปนิสากร) 

รองผู&อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
(นายณรงค)  โล-ห)คำ) 

ผู&อำนวยการกลุDมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
(ดร.วิหาญ  พละพร) 

กลุ-มงานท่ี ๑ 
กลุDมงานพัฒนาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู& 
๑. น.ส.ภัชรี  ภูมิหาทอง   ๒. นายยิ่งศักดิ์  วรโยธา 

๓. นางรัตติยา  ศรีนาม    ๔. นางศิริกาญจนารัตนU  พละศึก 
 

กลุ-มงานท่ี ๒ 
กลุDมงานสDงเสรมิพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ ICT 
๑. นายถาวร บัณฑิตเสน   
๒. นางประยูรรัตนU  เดชประมวลพล 
๓. นายอดิศร  ก&อนคำ 
 

กลุ-มงานท่ี ๓ 
กลุDมงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารฯ  
 ๑. นางทวิกา  บำรุงสวัสด์ิ  
 ๒. นางเณริศรา  วDองไว 
 
 

กลุ-มงานท่ี ๔ 
กลุDมงานสDงเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
๑. นายเสถียร  ถ่ินมุกดา  
๒. ดร.คมกริช  ไชยทองศรี 
 

กลุ-มงานท่ี ๕ 
กลุDมงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

๑. นางฉวีวรรณ  มีสติ 
๒. ดร.ก่ิงแก&ว  ภูทองเงิน 
๓. นางทองพูล  งามขำ 

 

กลุ-มงานท่ี ๖ 
กลุDมงานกลุDมงานเลขานุการ 
๑. นางกรรณิการU  บัณฑิตเสน 
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การมอบหมายงาน 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่รบัผิดชอบของ
ข้าราชการและลูกจ้าง ตามคำสัง่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร  ๑๗๔ /๒๕๖๑  ลงวันที ่      
๑  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑    

 
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  

นางกิ&งแก้ว  ภทูองเงิน ตาํแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชาํนาญการพิเศษ สาํนักงานเขต

พืCนที&การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปฏบิตังิานแทนหวัหน้ากลุ่มงานวดัและประเมนิผล คนที& ๑ กรณทีี;
หวัหน้ากลุ่มไม่อยู่หรอื ไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าที;ได ้ รบัผดิชอบงานและปฏบิตัหิน้าที; ดงันีE 

๑. งานส่งเสรมิการวดัและประเมนิผลการศกึษา  
    ๑. สง่เสรมิใหค้รูพฒันาตนเอง โดยศกึษาหาความรูเ้กี;ยวกบัวธิกีารวดัผล และประเมนิผล

การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั  
    ๒. ส่งเสรมิและพฒันาผูบ้รหิาร ครใูหใ้ชว้ธิกีารที;หลากหลายในการวดัและประเมนิผลใน

สถานศกึษาทั Eงการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั  
    ๓. ศกึษา วเิคราะห ์รูปแบบ วธิกีารในการพฒันาแนวทางการวดัผลและประเมนิผลในสถานศกึษา

ทั Eงการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั  
    ๔. จดัทําคู่มอืการวดัผล เทยีบโอนผลการศกึษาสําหรบัการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ 

และการศกึษาตามอธัยาศยั 
๒. งานสง่เสรมิและพฒันาเครื;องมอืวดัและประเมนิผลการศกึษา  
    ๑. รวบรวมเครื;องมอืการวดัและประเมนิผลการศกึษา  
    ๒. ศกึษา วเิคราะห ์เครื;องมอืวดัผลและประเมนิผลที;มผีูจ้ดัทําแลว้ คดัเลอืกให ้เหมาะสมกบัเขต

พืEนที;การศกึษาและสถานศกึษา  
    ๓. จดัประชุมเชงิปฏบิตักิารการจดัทําและพฒันาเครื;องมอืวดัและประเมนิผลให ้ครอบคลุมดา้น

ต่อไปนีE  
๓.๑ เครื;องมอืวดัและประเมนิผลตามกลุ่มสาระการเรยีนรู ้๘ กลุ่มสาระ  
๓.๒ เครื;องมอืวดัผลและประเมนิผลตามประเภทของกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  
๓.๓ เครื;องมอืวดัผลและประเมนิผลตามสภาพจรงิ  
๓.๔ เครื;องมอืวดัผลและประเมนิผลคุณลกัษณะที;พงึประสงค ์ 
๓.๕ เครื;องมอืวดัผลและประเมนิผลความสามารถในการอ่าน คดิวเิคราะห ์ 

และการเขยีนสื;อความ  
    ๔. บรกิารเครื;องมอืวดัและประเมนิผลทางการศกึษาแก่สถานศกึษา 
๓. งานตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล การวดัและประเมนิผลการศกึษา  
   ๑. ศกึษา วเิคราะห ์แนวทาง ในการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการศกึษา  
   ๒. ดําเนินการ ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการศกึษา  
   ๓. จดัทํารายงาน การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการศกึษา  
   ๔. เผยแพรผ่ล การตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการศกึษา 
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๔. งานทดสอบทางการศกึษา  
   ๑. ศกึษา วเิคราะห ์วจิยั เกี;ยวกบัระบบ วธิกีาร เครื;องมอืวดัและประเมนิผลการศกึษา  
   ๒. วางแผนการทดสอบทางการศกึษา ใหค้รอบคลุมสาระการเรยีนรูท้ ั Eง ๘ กลุ่มสาระของหลกัสูตร

การศกึษาขั EนพืEนฐาน  
   ๓. กําหนดแนวทางในการทดสอบทางการศกึษา ใหส้อดคลอ้งตามที;กระทรวงศกึษาธกิารและ

สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาตกํิาหนด  
   ๔. ประสานความร่วมมอืกบัสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต ิ 
   ๕. ดําเนินการทดสอบทางการศกึษาและใหบ้รกิารสอบวดัความรู ้ความสามารถ ใหก้บันักเรยีน  
   ๖. พฒันาคลงัขอ้สอบมาตรฐานการศกึษา  
   ๗. จดัสรา้งโปรแกรมเกบ็ขอ้มูลคุณภาพการศกึษาของผูเ้รยีนทุกกลุม่สาระการเรยีนรู ้
   ๘. ดําเนินการทดสอบทางการศกึษาและใหบ้รกิารสอบวดัความรู ้ความสามารถใหก้บันักเรยีนใน

การจดัสอบโดยใชข้อ้สอบกลาง (LAS) ในระดบัชั Eนประถมศกึษาปีที; ๒ ,๔,๕ และชั Eนมธัยมศกึษาปีที; ๑,๒ ทั Eง
ในสงักดัและสงักดัอื;นตามที;ไดร้บัมอบหมาย 

    ๙. ดําเนนิการโครงการประเมนิผลการศกึษา PISA ( Programme for International Student 
Assessment) ชั Eนมธัยมศกึษาปีที; ๓ 

 ๕. ปฏบิตังิานร่วมกนัในลกัษณะองคร์วม การมสี่วนร่วม การทํางานเป็นทมี และการบูรณาการงาน 
ภายในกลุ่มงานวดัและประเมนิผลการจดัการศกึษา 
 ๖. ปฏบิตัหิน้าที;รบัผดิชอบพฒันาครู ผูบ้รหิารเกี;ยวกบัหลกัสูตรการศกึษาระดบัปฐมวยั กระบวนการ
จดักจิกรรมการเรยีนรู ้การวดัและประเมนิผลพฒันาการ ตอลดทั Eงนิเทศ ตดิตาม และวเิคราะห ์วจิยั
พฒันาการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยั 
 ๗. ปฏบิตัหิน้าที;รบัผดิชอบนิเทศ ตดิตาม และการพฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรยีนรู ้การวดัและ
ประเมนิผล ในกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ ตลอดทั Eงงานหรอืโครงการที;เกี;ยวขอ้ง 
 ๘. ปฏบิตัหิน้าที;นิเทศ ตดิตามโรงเรยีนในเขตอําเภอคําชะอ ี ไดแ้ก่ เครอืข่ายคําชะอคํีาบก  ๑๑  โรง 
คําชะอก้ีาวหนา้ ๑๐  โรง และ คําชะอศีกึษาพฒัน์  ๑๒  โรงจํานวน  ๓๓  โรงเรยีน  
 ๙. รบัผดิชอบโครงการการแข่งขนัทกัษะภาษาองักฤษ, BOOT Camp, EBE, Peer Center 
 ๑๐. รบัผดิชอบโครงการบา้นวทิยาศาสตรน์้อย , LN 
        ๑๑. ดูแลระบบโปรแกรมการบรหิารจดัการสถานศกึษา (School MIS) 
        ๑๒. งานขอ้มูลดเีด่นของศกึษานิเทศก์ โรงเรยีน ผูบ้รหิาร ครู และนักเรยีน 
     ๑๓. ปฏบิตังิานอื;น ๆ ตามที;ผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 
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ตอนที ่๓ 
แนวปฏิบัติราชการและการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

 

แนวปฏิบัติการปฏิบัติราชการ 
 

เมื่อมาถึงสำนักงานใหล้งเวลาที่กลุ่มอำนวยการ ช้ัน ๑ ของสานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร ไมเ่กินเวลา ๐๘.๓๐ น. และปฏิบัติงานจนถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  

 
๑. การแต่งกาย 

การแต่งกายให้เป็นไปตามทีส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร กำหนด ดังน้ี  
วันจันทร ์       ชุดสีกาก ี 
วันอังคาร       ชุดผ้าไทย  
วันพุธ           ชุดกีฬา ออกกำลังกาย 
วันพฤหัสบดี   ชุดสุภาพ  
วันศุกร ์        ชุดสุภาพ 
 

๒. การขออนุมัติไปราชการ 

     การขออนุมัติไปราชการและการลา 
   การขออนุญาตไปราชการ ใหบ้ันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการเมื่อได้รับคาสัง่ให้ไปราชการ ให้
บันทึกในสมุดขออนุญาตไปราชการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอีกครั้งหน่ึง การขอ
อนุญาตทั้ง ๒ กรณี ให้ขออนุญาตผ่านผู้อำนวยการกลุม่นิเทศฯ ในกรณีผูอ้ำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ไปราชการหรือให้
ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานตามที่ได้รับมอบหมายใหป้ฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุม่นิเทศฯตามลำดับ เสนอขออนุมัติ
ผ่านรองผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ตามลำดับ 

ขออนุญาตไปปฏิบัติภารกิจนอกสำนักงาน 
การขออนุญาตไปปฏิบัติงานนอกสำนักงานไมเ่กิน ๓ ช่ัวโมง ให้บันทึกในสมุดขออนุญาตของกลุ่ม

นิเทศผ่านผู้อำนวยการกลุม่นิเทศฯ ในกรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ไปราชการ ให้ขออนุญาตหัวหน้ากลุม่งานที่
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ 
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๓. การลาพักผ่อน 

การลาพกัผอ่น ให้ผูป้ระสงค์จะลาพักผ่อนเสนอใบลาพักผ่อนล่วงหน้า โดยผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และต้องมผีู้รบังานแทนลงนามไว้ ซึ่งจะต้องได้รบัอนุญาตก่อนจงึหยุดพกัผ่อนได้ กรณี
ยกเลกิวันลาพักผ่อนให้บันทกึ ตามแบบบันทึกเสนอผ่านผู้อำนวยการกลุม่นิเทศฯ เสนอขออนุญาตต่อรอง
ผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ตามลำดับ 
 
๔. การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

ศึกษานิเทศก์ท่านใดมีความประสงค์ขอใช้รถยนต์ของทางราชการเพื่อเดินทางไปราชการต่างๆ ใหบ้ันทึกขอ
อนุญาตใช้รถยนต์ ตามแบบฟอร์มที่กลุม่อำนวยการกำหนด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการเสนอขออนุญาตจาก
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
 
๕. การเป็นผู้แทนไปร่วมงานท่ีได้รับมอบหมาย 

เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สัง่ให้บุคลากรในสำนักงานไปร่วมงานเกี่ยวกับพิธี
การสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วันสำคัญอื่นๆ หรอืการให้ไปร่วมงานตามที่ได้รบัมอบ กลุม่นิเทศฯ จงึ
กำหนดแนวทางเพื่อให้ศึกษานิเทศก์ถือปฏิบัติร่วมกัน ดังน้ี  

๑. กรณีงานใดเจาะจงหรือมอบหมายใหผู้้อำนวยการกลุม่นิเทศฯ เป็นการเฉพาะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ 
เป็นผู้ไปร่วมงานหรือมอบใหผู้้อื่นแทน  

๒. ให้ศึกษานิเทศก์เป็นผู้ไปร่วมงานตามกลุ่มรายช่ือ ทีส่ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
กำหนดในแต่ละคราว 

 
๖. การประชุมของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
กำหนดการประชุม ดังน้ี  

๑. การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา กำหนดประชุมสามเดือน/๑ ครัง้ ผู้
เข้าประชุมประกอบด้วย ผูอ้ำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์ทีเ่กี่ยวข้องในการนาเสนองานในวาระของการ
ประชุมครั้งน้ันๆ การบันทึกการประชุมโดยกลุ่มงานเลขานุการฯ บันทึกการประชุมเสนอผ่านผู้อำนวยการกลุ่ม
นิเทศฯ เพื่อรายงานผูอ้ำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร 

๒. การประชุมประจำเดือนของศึกษานิเทศก์  
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การประชุมประจำเดือนของศึกษานิเทศก ์กำหนดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง (ทกุวันจันทร์ของ
สัปดาห์แรกของเดือน)  

อน่ึง การประชุมประจำเดือนของศึกษานิเทศก ์กรณีที่ไมส่ามารถประชุมได้ตามวัน เวลาที่กำหนด 
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจะแจง้เลื่อนเป็นคราวๆ ไป ส่วนบันทึกการประชุม
มอบงานธุรการจัดทำ(กลุม่งานเลขานุการตรวจสอบความถูกต้องสมบรูณ์ )และเสนอผ่านผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ 
เพื่อนำเสนอผ่านรองผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร และรายงานผู้อำนวยการสา
นักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามกุดาหาร ตามลำดับ 

๗. การรายงานผลการปฏิบัติราชการ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กำหนดให้ศึกษานิเทศก์ทกุคนต้องรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ ดังน้ี  

๑. การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน  
ศึกษานิเทศก์แต่ละคนต้องบันทกึการปฏิบัติราชการตามภารกิจ/กจิกรรมเป็นรายวันตาม

แบบฟอร์มทีเ่ขตพื้นที่การศึกษากำหนด จากน้ันนำสง่ผูอ้ำนวยการกลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาทุกวันศุกรห์รือวันสุดท้ายของการปฏิบัติราชการในแต่ละสปัดาห ์ 

๒. การรายงานผลการไปราชการตามคำสั่งของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่นๆ (ประชุม อบรม 
สัมมนา คณะทางาน ฯลฯ) เมื่อเสร็จสิ้น/กลับจากการไปปฏิบัติราชการตามคำสั่งของหน่วยงานต้นสังกัดหรอื
หน่วยงานอื่นๆ ให้ศึกษานิเทศก์หรือตัวแทน(กรณีไปเป็นคณะ) รายงานผลการไปราชการโดยจัดทำบันทึกข้อความ
เสนอผ่านผูอ้ำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  ผูอ้ำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามลำดับ  

๓. การรายงานผลการปฏิบัติงานตามปฏิทินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
๓.๑ การนิเทศแบบ Coaching ร่วมกบัทีมบรหิารหรือรายบคุคล ให้ดำเนินการรายงานตามแบบ

และระยะเวลาที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากำหนด  
๓.๒ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย จุดเน้น และงาน/โครงการ 

ให้ดำเนินการรายงานตามแบบและระยะเวลาทีผู่้รบัผิดชอบกำหนด  
๔. รายงานการปฏิบัติราชการ ๖ เดือน ศึกษานิเทศก์ต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติราชการตามบทบาท 

หน้าที่ ปีงบประมาณละ ๒ ครัง้ ตามประเด็นที่กำหนด ดังน้ี 
ครั้งที ่๑ รวบรวมร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงานระหว่างตุลาคมถึงมีนาคม โดยส่ง

เอกสารรายงานผ่านผู้อำนวยการกลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที ่๒๐ มีนาคม เพื่อ
นาเสนอผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาต่อไป  
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ครั้งที ่๒ รวบรวมร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงานระหว่างเมษายนถึงกันยายน โดยส่ง
เอกสารรายงานผ่านผูอ้ำนวยการกลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที ่๒๐ กันยายน 
เพื่อนาเสนอผู้อำนวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป 
 

        กรอบการเขียนรายงานการปฏิบัติราชการทุก ๖ เดือน  
๑. ข้อมลูผูร้ายงาน  
๒. หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รบัมอบหมาย (ตามคาสัง่ สพป.มุกดาหาร)  
๓. ผลการปฏิบัติราชการ  

๓.๑ งานตามมาตรฐานตำแหน่ง  
(๑) งานนิเทศ  (๒) งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ  
(๓) งานวิจัย   (๔) งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  

๓.๒ งานตามภารกลุ่มงาน 
๓.๓ งานกลุม่สาระการเรียนรู ้ 
๓.๔ งานอืน่ๆ (งานกลุ่มสถานศึกษา งานพิเศษ งานโครงการ ฯลฯ)  

๔. แนวทางการพฒันางานในรอบ ๖ เดือนต่อไป 
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ตอนที ่๔ 

รูปแบบการนิเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

หลักการ  
๑. การนิเทศโดยใช้โรงเรียนและหอ้งเรียนเป็นฐาน (School and Classroom based Supervision)  
๒. ยึดหลักกัลยาณมิตรนิเทศ คือ ปัญญาธรรม เมตตาธรรมและความเป็นจรงิในชีวิต (สุมน อมร วิวัฒน์ , 

๒๕๔๗)  
๓. การสร้างองค์ความรู้แหง่การเรียนรู ้(Learning Organization) และการพัฒนาวิชาชีพครูใน ลักษณะ 

Professional learning community (PLC)  
๔. ยึดหลักการมสี่วนร่วม Team work , Information , Node & Network  
๕. การประกันคุณภาพทั้งระบบ ประกอบด้วย ระบบการบรหิารจัดการ ระบบการเรียนการสอน และ

ระบบการนิเทศ  
 

เป้าหมาย  

๑. คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน : เด็กดีศรมีุกดาหาร  1 คน 1 อตัลักษณ์ 
๒. ครปูรบัการเรียนเปลี่ยนการสอนใช้ Active Learning : ครูเก่ง  1 คน 1 นวัตกรรม 
๓. คุณภาพสถานศึกษา : โรงเรียนคุณภาพ  1 โรงเรียน 1 กจิกรรมเด่น  
๔. การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา : ครูมอือาชีพ 

รูปแบบการนิเทศและขบัเคลื่อนคณุภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   
 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ได้ใช้รูปแบบและวิธีการในการนิเทศและขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาในหลายรปูแบบบรูณาการตามบรบิทและสภาวการณ์ 4 รปูแบบหลกั ดังน้ี 
 
รูปแบบการนิเทศ ( ๔ ways Supervision) 

รูปแบบท่ี ๑ การนิเทศโดยทีม School Network เป็นการนิเทศโดยคณะผูบ้รหิารโรงเรียนในเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกบัศึกษานิเทศก์ทีร่ับรับผิดชอบเครือข่าย มีข้ันตอนดังน้ี 

๑. คณะผู้นิเทศประชุมวางแผน กำหนดปฏิทินออกนิเทศ กำหนดโรงเรียน แบ่งช้ันเรียน 
ที่จะเข้าสังเกต  กำหนดการนิเทศอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

๒. เตรียมเครื่องมือนิเทศ เช่น แบบบันทึกการติดตามงานนโยบาย แบบบันทึกการสงัเกตช้ันเรียน 
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 แบบวัดการอ่านออกเขียนได้ การคิดคำนวณ  
๓. ออกนิเทศตามกำหนด โดย ภาคเช้า 1 โรงเรียน ภาคบ่าย 1 โรงเรียน สงัเกตการจัดการ 

เรียนการสอนของครทูุกหอ้ง แบ่งเข้าคนละ 1 ห้องอย่างน้อย ใช้เวลาการสงัเกต 1 ช่ัวโมงเต็ม     ( เช่น 9.00-
10.00 ) ตามกลุม่สาระการเรียนรูท้ี่คุณครูสอน ณ วันน้ันและช่ัวโมงน้ัน หลงัจากครบ 1 ช่ัวโมง ผู้นิเทศทุกคนและ
ครูผู้รบัการนิเทศ มาน่ังประชุมสะท้อนผลร่วมกัน จนครบทกุคน  ลงสมุดนิเทศของโรงเรียนพร้อมสำเนา 
นำกลับมาด้วย 

๔. คณะนิเทศ สรุปรายการการนิเทศของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเครือข่ายตามแบบบันทึกการนิเทศ 
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ พร้อมเขียนรายงานการเดินทาง ส่งกลุ่มงานนิเทศฯ สพป. มุกดาหาร โดยศึกษานิเทศกห์รือ
เลขานุการเครอืข่าย เพื่อรวบรวมเสนอผู้บงัคับบัญชาตามลำดับ 

๕. นำผลการนิเทศไปวางแผนร่วมกบัเครอืข่ายในการพฒันาและออกนิเทศในครั้งต่อไป 

รูปแบบท่ี 2 การนิเทศกระตุ้นพัฒนาการ( Stimulate Development : SD ) เปน็การนิเทศโดย
ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบแต่ละกลุ่มงาน ตามขอบขา่ยภารกิจกลุ่มงาน/กลุม่สาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบ ซึ่ง
อาจเป็นงานนโยบายเร่งด่วน งานเฉพาะกิจของกลุ่มงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีรับผิดชอบ  มขีั้นตอนในการ
ดำเนินการดังน้ี 

๑. ศึกษาทำความเข้าใจ วิเคราะห์ภารกิจงานกำหนดวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาหรอืพัฒนาให้ชัดเจน 
๒. วางแผนการดำเนินงาน ออกแบบเทคนิควิธีการนิเทศ เช่น  การอบรม สัมมนา เสวนา  

นำเสนองาน /ประชุมปฏิบัติการดำเนินการแบบมสี่วนร่วม ออกนิเทศรายบุคคล เป็นต้น 
๓. เตรียมสื่อเครื่องมือนิเทศ กำหนดปฏิทิน/กลุม่เป้าหมายการนิเทศ อื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง 
๔. ปฏิบัติการนิเทศปฏิทิน 
๕. สรปุรายงานการนิเทศกลุ่มเป้าหมาย ตามเครือ่งมือนิเทศทีก่ำหนด ทั้งเชิงปรมิาณและ 

คุณภาพ แนบรูปแบบหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง เสนอผูบ้ังคับบัญชาตามลำดับ 
๖. ให้ข้อมูลป้อนกลับซึ่งกันและกันนำผลการนิเทศไปปรบัปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป 

 

รูปแบบที่ ๓ การนิเทศโดยทีมศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย ( Area Supervisor Team :AST)  เป็น
การนิเทศการศึกษาโรงเรียนทุกโรงในเครือข่ายที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา และ
เป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษาปฐมวัย  และระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
มีข้ันตอนในการดำเนินการดังน้ี 

๑. วิเคราะห์ข้อมลูผลการศึกษา O-NET, NT ,RT และสภาพปัญหา บริบทโรงเรียนในเครือข่าย 
๒. จัดกลุม่เป้าหมายการพฒันา (โรงเรียน ครู นักเรียน)  
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๓. ออกแบบรปูแบบ เทคนิควิธีการนิเทศ แนวทางการพัฒนา วางแผนการดำเนินงาน  
๔. สร้างทีมงาน ประสานเครือข่าย (ยึดการมีส่วนร่วมและแบบกัลยาณมิตร) 
๕. เตรียมสื่อเครื่องมือนิเทศ กำหนดปฏิทิน/กลุม่เป้าหมายการนิเทศ อื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง 
๖. ปฏิบัติการนิเทศตามรูปแบบทีก่ำหนด  
๗. สรปุรายงานการนิเทศกลุ่มเป้าหมาย ตามเครือ่งมือนิเทศทีก่ำหนด ทั้งเชิงปรมิาณและ
คุณภาพ แนบรูปแบบหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง เสนอผูบ้ังคับบัญชาตามลำดับ 

๘. นำผลการนิเทศไปติดตามและพัฒนาต่อยอดครั้งต่อไปอย่างต่อเน่ือง 
 

รูปแบบท่ี ๔ การนิเทศโดยทีมเคลื่อนท่ีเร็ว( Roving Team : RT ) เป็นการนิเทศโดยทมีผูบ้รหิารระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพื่อแก้ปญัหาแบบเร่งด่วน ทีมนิเทศจะถูก
กำหนดโดยผูบ้ังคับบัญชา มีข้ันตอนดังน้ี 

๑. กำหนดผู้นิเทศ โดยผูบ้ังคับและผู้เกี่ยวข้อง 
๒. ผู้นิเทศประชุมวางแผน หารือ กำหนดวิธีการและแนวทางการนิเทศ 
๓. เตรียมสื่อ เครื่องมอืที่เกี่ยวข้อง  
๔. ออกปฏิบัติการนิเทศ บันทึกผลการนิเทศ 
๕. สรปุรายงานการนิเทศ และติดตามผลการนิเทศเพือ่แก้ปญัหาและพัฒนาต่อไป 

นอกจากน้ันยังใช้รูปแบบการนิเทศที่ขับเคลื่อนทัง้ระบบ โดยการมสี่วนร่วมของทุกฝ่าย ดังน้ี 

รูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  ๕M Model 
รูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  5M Model เป็นรปูแบบหลกัในการขับเคลือ่นคุณภาพการศึกษา

ทั้งระบบ ทัง้ระบบบรหิารจัดการ ระบบการเรียนการสอน และระบบการนิเทศการศึกษา 

นิยามศัพท์ของรูปแบบ ๕M Model  
5M Model หมายถึง รูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร ที่ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่   ๑)  Goal  (กำหนดเป้าหมาย) ๒)  Awareness 
(สร้างความตระหนัก) ๓)  Strategy (กำหนดกลยุทธ์) ๔) Action (ดำเนินการ) 5) Motivate (เสรมิสร้างขวัญ
กำลังใจ) รายละเอียดดังน้ี 

 

M : Mukdahan หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
G : Goal  หมายถึง ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย กำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  

โดยการมสี่วนร่วมของผูเ้กี่ยวข้อง ได้แก่ ผอ.สปพ. ,รอง ผอ.สพป. , ศึกษานิเทศก ์,ประธานเครือข่าย,ผู้บริหาร
โรงเรียน ,ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  
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A : Awareness หมายถึง ร่วมสร้างความตระหนักทุกระดับต้ังแต่ เขตพื้นที่ เครือข่าย สถานศึกษา  
ห้องเรียน จัดกิจกรรมใหผู้้เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจ มีความตระหนัก เห็นความสำคัญของการพฒันาคุณภาพการศึกษา  

S : Strategy หมายถึง ร่วมกำหนดกลยุทธ์ ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดกลยุทธ์ แนวทาง กิจกรรม การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาที่กำหนดไว้  

Ac : Action หมายถึง ร่วมดำเนินการ ทุกระดับต้ังแต่เขตพืน้ที ่เครือข่าย สถานศึกษา ห้องเรียน  
จัดกิจกรรมพฒันาคุณภาพการศึกษา ตามที่ได้ร่วมกันกำหนดไว้ 

M: Motivate หมายถึง ร่วมเสริมสร้างขวัญกำลงัใจ  ให้มีการให้ขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ  
ด้วยวิธีการหลากหลาย แก่สถานศึกษา ครู นักเรียน และบุคลากรที่ประสบผลสำเร็จ 
 

 




